
 ة عشرعسابالمحاضرة ال
 التعلٌم لنظام والتطوٌر التغٌٌر مراحل

 السعودٌة العربٌة بالمملكة
 . الدو من عن غٌرها تمٌزها خصوصٌات لها وهً دولة ، السعودٌة العربٌة فً المملكة التعلٌم عن نتحدث نحن

 ساحة األوسع من الجزٌرة العربٌةتمثل المملكة الم. 

  النابض.هً قبلة المسلمٌن وقلبهم 

 . لغة القرآن المنزل على ترابها هً لغة أهلها 
 القرآن الكرٌم. للغة حامٌا ولسانهاوالسنة.  على الكتاب مبنٌا التعلٌمً نظامها جعل ذلك كل 
 

 مراحل تطوٌر نظام التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة

  ًقبل العهد السعودي وتوحٌد المملكة ، تذكر المصادر التارٌخٌة أن التعلٌم كان ٌمارس على نطاق ضٌق جدا
فقد كان معدوماً عند قطاع كبٌر من سكان البادٌة ونادراً بٌن فئات الحضر ، فصعوبة الحٌاة وشظف المعٌشة 

إضافة إلى النزاعات والظروف السٌاسٌة ، وعدم وجود  فً تلك الفترة التً سبقت عهد الملك عبد العزٌز ،
 مالٌة كافٌة.من ٌتولى التعلٌم برعاٌة 

  كل ما سبق وقف فً طرٌق الغالبٌة العظمى من السكان إلى المعرفة ذلك كانت هناك محاوالت لنشر التعلٌم
وحٌث كانت هناك كتاتٌب قلٌلة جداً لتعلٌم األطفال القراءة  ال بأس بها ، مقارنة بقلة اإلمكانات آنذاك ،

كرٌم وتشٌر هذه المصادر إلى أن أولٌاء أمور الطالب والكتابة مع التركٌز بصفة خاصة على قراءة القران ال
كانوا ٌدفعون أجوراً رمزٌة فً أغلب األحٌان ، أما العلماء فكانوا ٌبذلون ما فً وسهم لتعلٌم اآلخرٌن فً 

 المساجد عادة دون مقابل مادي.

 ت لنشر التعلٌم كل ما سبق وقف فً طرٌق الغالبٌة العظمى من السكان إلى المعرفة ذلك كانت هناك محاوال
وحٌث كانت هناك كتاتٌب قلٌلة جداً لتعلٌم األطفال القراءة  ال بأس بها ، مقارنة بقلة اإلمكانات آنذاك ،

والكتابة مع التركٌز بصفة خاصة على قراءة القران الكرٌم وتشٌر هذه المصادر إلى أن أولٌاء أمور الطالب 
أما العلماء فكانوا ٌبذلون ما فً وسهم لتعلٌم اآلخرٌن فً  كانوا ٌدفعون أجوراً رمزٌة فً أغلب األحٌان ،

 المساجد عادة دون مقابل مادي.
 

 فالتعلٌم كان موجودا قبل العهد السعودي القرٌب والبعٌد ، وٌمكن اختصار مؤسساته بشكل عام فً :
 المساجد : وأولها المسجد الحرام . -
 القراءة والكتابة والحساب .الكتاتٌب : وتركز على حفظ القرآن وتعلٌم مبادئ  -
والمدارس  ، والمدارس الهاشمٌة المدارس : واشتهرت فً الحجاز أكثر من غٌرها ، كالمدارس العثمانٌة ، -

 األهلٌة.
 ٌتبٌن لنا مما سبق أن التعلٌم قبل العهد السعودي األول، تمٌز بثالثة أنماط، تمثلت فً اآلتً :

 : تعلٌم تقلٌدي  موروث 
 تمثل فً المساجد وحلقات الدروس فً الحرمٌن الشرٌفٌن ، بجانب التعلٌم فً الكتاتٌب. 

  : تعلٌم حكومى 
، وكان فً مكة المكرمة والمدٌنة  ٌمكن أن ٌطلق علٌه اسم التعلٌم النظامً الذي اتخذ اللسان التركً لغة له

 المنورة.

  : تعلٌم تقلٌدي فً جوهره 
إدخال بعض العلوم المتطورة فً مناهجه وأسالٌبه خاصة فً بعض المدارس لكنه ٌحاول التجدٌد عن طرٌق 

 األهلٌة الموجودة بشكل أكثر فً المنطقتٌن الشرقٌة والغربٌة من المملكة.
مراحل تطور نظام التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى خمس مراحل كما وبصفة عامة ٌمكن تصنٌف 

 ٌلً :
 
 



 : مرحلة التأسٌس العلمًهـ ( 1333-1319المرحلة األولى : ) 
هـ . 3131هـ وانتهت بضم الحجاز إلى دولته عام 3131وقد بدأت منذ إن استرد جاللته مدٌنة الرٌاض فً عام 

وقد ركز فً تلك الفترة على تعلم أبناء البادٌة أمور دٌنهم ودنٌاهم بإنشاء الهجر ، وبناء المساجد ونشر العلم فً 
 لحكمه.القرى الخاضعة 

وال ٌعنً ذلك عدم إدراك الملك المؤسس أهمٌة التعلٌم بشتى مجاالته ، لكنه فً هذه الفترة كان ٌخوض تحدٌات 
 كبٌرة لتوحٌد البالد والعباد.

 
 ما أبرز مالمح هذه المرحلة ؟

 . نظر الملك المؤسس إلى األولوٌات 

 . عدم إغفاله جانب التعلٌم رغم كل الظروف 
 

 مرحلة االنطالقة التعلٌمٌةهـ ( 1333 -1333المرحلة الثانٌة : ) 
هـ ، وهً مرحلة حافلة بالعطاء واإلنجازات والتجارب 3/1/3133وهً التً بدأت بإنشاء مدٌرٌة المعارف فً 

 اإلصالحٌة التً أجرها الملك عبد العزٌز فً مجال التربٌة والتعلٌم ، ومن تلك األعمال :

  ًالمسجد الحرام .نظام التعلٌم ف 

 . إنشاء مدٌرٌة المعارف 
 

 مرحلة االنطالقة التعلٌمٌة
   .المعهد العلمً السعودي بمكة المكرمة 

 هـ تم افتتاح المعهد العلمً السعودي بمكة المكرمة بهدف إعداد وتدرٌب معلمً المرحلة3131فً عام 
 أول مؤسسة تربوٌة حكومٌة فوق المرحلة األبتداٌئة (.  االبتدائٌة. )

    .مدرسة تحضٌر البعثات 
وقد خرجت هذه . إلعداد خرٌجٌها لاللتحاق بالجامعات  مدرسة تحضٌر البعثاتهـ تم افتتاح 3311وفً عام 

 ة.التعلٌم بالمملكر ، تم عادوا للمشاركة فً تطوٌ المدرسة عدداً من الطالب الذٌن التحقوا بالجامعات األجنبٌة
  .كلٌة الشرٌعة والمعلمٌن بمكة المكرمة 

 بإنشاء كلٌتًة ، العالً بالمملكة العربٌة السعودٌسهمت مدرٌة المعارف فً وضع اللبنة األولً للتعلٌم 
 هـ .  3131هـ ، وكلٌة المعلمٌن بمكة المكرمة فً عام 3111الشرٌعة فً عام 

 .درسة دار التوحٌد بالطائف ، مدارس البترول بالشرقٌة ... وغٌرهامدرسة األمراء بالرٌاض. مهذا بجانب  

 
هـ وفً مادتها الثالثة والعشرٌن أول تعرٌف ألمور المعارف حٌث 3131ثم صدرت التعلٌمات األساسٌة عام 

نصت المادة )) على أن أمور المعارف العمومٌة هً عبارة عن نشر العلوم والمعارف ، والصناٌع وافتتاح 
 المكاتب والمدارس وحماٌة المعاهد العلمٌة واالعتناء بأصول الدٌن الحنٌف فً كافة المملكة الحجازٌة ((.

 

  استدعاء الملك المؤسس رجال العلم من البلدان العربٌة لالستفادة من خبراتهم فً نشر التعلٌم وتنظٌمه
 وتحدٌثه .

  ربع مراحل هً :هـ بتحدٌد مراحل التعلٌم بأ1333قرار مجلس المعارف عام 
 (. 3, 1, 1, 3 )ة. المرحلة العالٌ -المرحلة الثانوٌة  -المرحلة االبتدائٌة  -المرحلة التحضٌرٌة 

 توحٌد التعلٌم وجعله إلزامٌاً ومجانٌاً فً المرحلة االبتدائٌة .
 

 هـ (1391 -1333: )  المرحلة الثالثة
 ووضع األسس التشرٌعٌة والفنٌة له ((.وٌمكن أن نسمٌها )) مرحلة التوسع فً التعلٌم ونشره 

 .فقبل وفاة الملك المؤسس تقرر تشكٌل عدد من الوزارات كانت إحداها وزارة المعارف 
  ثم صدر قرار بتوقٌع الملك سعود ٌقضً بتولً صاحب السمو الملكً األمٌر فهد بن عبد العزٌز وزارة

 المعارف .



  الرئاسة العامة لتعلٌم البنات .هـ بإنشاء 3131كما صدر مرسوم ملكً عام 
  هـ .3133دعوة وزارة المعارف إلى مؤتمر تعلٌمً لدراسة مشاكل التعلٌم واتخاذ الحلول لها عام 
   هـ .3133مٌالد أول جامعة فً المملكة وهً جامعة الملك سعود عام 
 تعلٌم فً مختلف أنواعه إنشاء اللجنة العلٌا لسٌاسة التعلٌم فً المملكة لكً تتولى مهمة اإلشراف على ال

 هـ .3111و دراسة واعتماد سٌاسة التطوٌر التعلٌمٌة ، وذلك عام  ومراحله ،
 

 التعلٌم لسٌاسةاختصاصات اللجنة العلٌا 
 .لسعودٌة بمختلف جهاتها ومناطقهارسم السٌاسة العامة للتعلٌم بالمملكة العربٌة ا -3
 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة. أقرار مشروعات الخطط التربوٌة فً ضوء احتٌاجات خطط -1
 .الخطط التربوٌة وأنظمتها العامةأقرار  -1
توزٌع الخدمات التعلٌمٌة على جمٌع ارخاء المملكة العربٌة السعودٌة فً ضوء سٌاسة الدولة وخططها  -3

 .ٌم التعلٌم على جمٌع المواطنٌنلتعم
نوعة من الحصول على أكبر عائد ممكن من التنسٌق بٌن مراحل التعلٌم المختلفة والقطاعات التعلٌمٌة المت -1

 التعلٌم.
بوٌة بالمملكة العربٌة أقرار ووضع سٌاسة تعلٌم الكبار ومحو األمٌة المقترحة من قبل المؤسسات التر -1

 .السعودٌة
، لتطوٌر الخطط والمناهج الدراسٌة ، بما ٌتفق مع  أقرار اإلجراءات المتخذة من قبل المؤسسات التربوٌة -3

 .والمجتمع السعودي مٌة المعنٌة ،اهداف المرحلة التعلٌ و ، أهدافها
 

 هـ (1343محرم  11 -1391المرحلة الرابعة: ) 
 .(( وٌمكن أن نسمٌها )) فترة التخطٌط الشامل للتعلٌم وربطه بخطط التنمٌة الخمسٌة

 .الشاملة وبداٌة النهضة المباركةوهذه المرحلة تمثل بحق االنطالقة التعلٌمٌة 
 

 : أبرز مالمحها التطوٌرٌةومن 

  وقد تم تنقٌحها  ، هـ هً وثٌقة سٌاسة التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة3111صدور وثٌقة مهمة فً عام
 هـ . وهذه الوثٌقة هً المرجع األساس لنظام التعلٌم وأهدافه .3111فً عام 

  من تعالٌم اإلسالم الذي تدٌن به األمة عقٌدة وجاءت هذه الوثٌقة لتؤكد أن السٌاسة التعلٌمٌة فً المملكة تنبثق
 بند. 111( أبواب ـ 1وهً تحتوي على ). وعبادة ونظاماً متكامالً للحٌاة

  ( إدارة . 31ومن مالمح هذه المرحلة افتتاح إدارات التعلٌم بالمناطق حتى أصبح عددها ) 

  ( 3وفً هذه المرحلة تم إنشاء وزارة التعلٌم العالً تتبعها  ). جامعات 

  هـ.3311وفً هذه المرحلة تم إنشاء المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً عام 

  ًهـ.3331كما شهدت هذه المرحلة ظهور المشروع الشامل للتطوٌر المناهج بالمملكة العربٌة السعودٌة ف 
 

 هـ حتى اآلن (1343محرم  11: )  المرحلة الخامسة
  جدٌدة فً تارٌخ التعلٌم السعوديهـ بداٌة لمرحلة 3311ٌعد ٌوم االثنٌن الحادي عشر من محرم. 
  لتعلٌم البنات فً وزارة المعارفإذ صدر فً هذا الٌوم أمر ملكً ٌقضً بدمج الرئاسة العامة. 
  ًملكً.هـ بصدور مرسوم 13/1/3313وتم تغٌٌر مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربٌة والتعلٌم ف 
  والشك أن تغٌٌر المسمى ٌشٌر إلى تغٌٌر فً توجه الوزارة نحو مزٌد من االهتمام بالبعد التربوي المتمثل

والجوانب  ، والجوانب النفس حركٌة ) المهارٌة( ، بالجوانب المعرفٌة ، فً االهتمام بالطالب ككل
 الوجدانٌة.

 ن عبد العزٌز حفظه هللا لتطوٌر التعلٌم العام وشهدت بداٌة هذه المرحلة والدة مشروع الملك عبد هللا ب
 هـ (.3311 ــ  هـ3311بالمملكة العربٌة السعودٌة  )

 
 



 العوامل المؤثرة فً نظام التعلٌم السعودي
 الدٌن اإلسالمً . -3
 اللغة العربٌة . -1
 الوضع االقتصادي . -1
 الموقع الجغرافً . -3
 الكثافة السكانٌة . -1
 خطط التنمٌة الشاملة . -1
 

 (.1رقم )نشاط فردي 
 تحدث عن إحدى تلك العوامل المؤثرة وطبٌعة تأثٌرها فً نظام التعلٌم السعودي.

 
 الجهات المشرفة على نظام التعلٌم السعودي

 : وزارة التربٌة والتعلٌم-1 
هـ . وإلى وزارة التربٌة والتعلٌم فً 3131تحولت مدٌرٌة المعارف إلى وزارة المعارف عام 

 على تعلٌم البنٌن والبنات وفق هٌكل تنظٌمً محدد . وتشرف حالٌاً  هـ.13/1/3313
 : الرئاسة العامة لتعلٌم البنات-4 

 هـ .3311محرم  33هـ ، واستمرت حتى تم دمجها مع وزارة المعارف فً 3131أنشئت عام 
 .هـ 1395وزارة التعلٌم العالً أنشئت عام -3 
 .هـ 1311أنشئت عام المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً -3 

 
 كما أن هناك جهات حكومٌة أخرى تشرف على بعض أنماط التعلٌم وهً :

وقد تم ضم جمٌع ة وزارة الشؤون االجتماعٌ -الحرس الوطنً  -وزارة الداخلٌة  -وزارة الدفاع والطٌران 
 مؤسسات التعلٌم العام التً كانت تشرف علٌها هذه الجهات إلى وزارة التربٌة والتعلٌم .  

 
 
 

 / البرهًاخوكم 
 


